Informace o činnosti ÚSTR
za období od 12. 3. do 20. 4. 2015
Konference, semináře a přednášky
 Připravuje se mezinárodní konference Československo v letech 1963-1967, která se
bude konat ve dnech 20. – 21. května 2015 v budově Státního okresního archivu
v Českých Budějovicích. V současné době je finalizován program konference. Záštitu
nad konferencí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Ondřej Zimola. Dále je
připravována mezinárodní konference VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské
deklarace na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru, která proběhne ve
dnech 10. – 12. června 2015 na Velehradě.
 12. března 2015, Stanislav Kokoška, přednáška na téma Nucené pracovní nasazení
českého obyvatelstva v letech druhé světové války. Přednášku navštívilo 10
posluchačů.
 17. března 2015, Vojtěch Ripka, Tereza Mašková, workshop Lidé, a ne jen čísla /
Čísla, a ne jen lidé? Patří „tvrdé“ metody do historiografie? ve spolupráci s Ústavem
hospodářských a sociálních dějin FF UK a Českým sociálněvědním datovým
archivem. Za Sociologický ústav AV ČR přednášel PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Workshopu na půdě FF UK se zúčastnilo 20 osob.
 19. března 2015, workshop na FF UK v rámci tzv. historických dílen na téma
Fotografie ve výuce dějepisu, který navázal na doprovodný program konference Škola
versus paměť z podzimu 2013. Workshopu, který vedli studenti historie na Ústavu
českých dějin, se zúčastnilo 15 studentů a učitelů dějepisu.
 19. března 2015, metodologický seminář, s přednáškou na téma Likvidace starého
Mostu: technokratické a utopické myšlení v éře státního socialismu vystoupil Mgr.
Matěj Spurný, Ph.D.
 26. března 2015, Jaroslav Rokoský, Jan Kalous, seminář Košický vládní program,
který přiblížil situaci kolem vzniku programu první poválečné vlády a rozebral jeho
jednotlivé body. Z řad hostů na semináři vystoupili Mgr. Jan Dobeš a PhDr. Michal
Pehr, Ph.D. (25 osob)
 10. dubna 2015, workshop na FF UK v rámci tzv. historických dílen na téma
Dokumentární film ve výuce dějepisu. (15 osob)
 17. dubna 2015, seminář pro učitele Obrazy války. Mediální reprezentace válečné
zkušenosti, na kterém vystoupili lektoři Oddělení vzdělávání.
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V uplynulém období prezentovalo 14 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:


Stanislav Kokoška
 přednáška: „Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech
2. světové války“, ÚSTR,



Jaroslav Najbert
 workshop: „Hranice Podyjí“ pro učitele, Jihomoravské muzeum Znojmo (30
účastníků),
 beseda: „Kavárna paměti: Memoria Polička aneb jak vzpomínáme?“ Polička
(15 účastníků),
 diskuzní fórum: „Kam kráčí učebnice dějepisu“, Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy Praha (60 účastníků),
 seminář: „Normalizační Československo“ pro žáky Základní školy Višňové,
okr. Znojmo (60 účastníků),



František Stárek
 debata k filmu: „Evangelium podle Brabence“ v rámci festivalu Jeden svět,
kino Mumie, Ústí nad Labem,
 společná přednáška s Michaelem Stehlíkem: “Underground” v rámci cyklus o
duchovní a hmotné kultuře, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,



Dita Jelínková
 přednáška: „Versaillský mírový systém“ pro studenty, FF Univerzity
Pardubice,
 přednáška: „Československo 1918-1938“ pro studenty, FF Univerzity
Pardubice,
 přednáška: „Dějiny Ruska“ pro studenty, FF Univerzity Pardubice,



Petr Kopal
 přednáška: „O normalizační kinematografii“, Katedra filmových studií FF
Univerzity Karlovy Praha,



Jaroslav Pinkas
 přednáška: „Využití filmů při výuce dějepisu“ pro studenty Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ÚSTR (20 účastníků)
 přednáška: „Paměť v evropském válečném filmu“ pro studenty, FF
Masarykovy Univerzity, katedra historie, Brno (30 účastníků),
 přednáška: „Limity dokumentu a možnosti hraného filmu: druhy a žánry ve
filmu optikou didaktické efektivity“ pro studenty Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, ÚSTR (23 účastníků),
 přednáška: „Normalizační idyla: využití dobové normalizační produkce pro
výuku“ pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ÚSTR
(20 účastníků),
 přednáška: „Obrazy války“ pro skauty i veřejnost, pro skautské středisko Říp,
Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (25 účastníků),
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Čeněk Pýcha
 přednáška: „Didaktická aplikace příběhu Josefa Toufara“ pro studenty historie
FF Masarykovy Univerzity Brno,
 přednáška: „Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku“ o Josefu Toufarovi na
diecézním setkání mládeže, Hradec Králové,



Kamil Činátl
 přednáška: „Historická dílna Fotografie ve výuce dějepisu“ (15 účastníků), FF
Univerzity Karlovy Praha,
 seminář: „Využití fotografie ve výuce dějepisu“ pro studenty učitelství
dějepisu (10 účastníků), FF Jihočeská univerzita České Budějovice,
 moderování diskuze: „Kam kráčí učebnice dějepisu II.“ pro veřejnost,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha,



Ladislav Kudrna
 přednáška: „Josef Bryks, vězeň dvou totalitních režimů“ pro studenty
Gymnázia Šternberk (40 účastníků),



Jan Kalous
 moderování semináře: „Košický vládní program“, ÚSTR,



Martin Tichý
 přednáška a prezentace knihy: „Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči
v padesátých letech 20. století“, Městská lidová knihovna Praha,



Karina Hoření
 přednáška: „Převrstvené a zapomenuté obrazy války“ na semináři: „Obrazy
války“, ÚSTR (25 účastníků),



Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka
 seminář: „Obrazy války“ pro učitele, ÚSTR (25 účastníků),



Jan Machala
 přednáška: „70. Výročí osvobození“ pro veřejnost, Městská knihovna Holešov,
 přednáška: „Stopy židovských dějin holocaustu v archivech České republiky“,
Národní archiv Praha,

Výstavy
 Do 22. 3. 2015 byla na zámku v Pardubicích umístěna výstava Ve znamení tří
deklarací, poté byla přesunuta na zámek ve Žďáru nad Sázavou (vernisáž proběhla 26.
3. 2015). Výstava zde potrvá do 31. 5. 2015 pak bude přemístěna na zámek
v Častolovicích. (opakovaný projekt)
 Do 20. dubna 2015 je výstava Králové Šumavy instalována v Městském muzeu
Klatovy. 21. 4. 2015 bude výstava instalována v prostorách Technické univerzity
v Liberci, kde bude součástí studentského workshopu Přechody přes hranice až do
29. 5. 2015. Z Liberce bude výstava přesunuta na zámek Weitra. (opakovaný projekt)
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 Společně s velvyslanectvím ČR v Tallinu v současnosti probíhá výstava Praha
objektivem tajné policie v Estonské Narvě. Na druhou polovinu roku 2015 jednáme
s Muzeem okupace v Tallinu a Muzeem KGB v Tartu. (opakovaný projekt)
 Ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a VHÚ pracujeme na přípravách outdoorové
výstavy k výročí ukončení 2. světové války Voláme na vlně 415 metrů – Praha 3
v Pražském povstání. Tato výstava bude probíhat v ulicích Prahy 3 v termínu od 5. 5.
do 5. 6. 2015. (nový projekt)
 Ve spolupráci se Správou pražského hradu a VHÚ pracujeme na přípravách výstavy
II. světová válka objektivem českých fotografů k 70. výročí ukončení 2. světové
války. Tato výstava bude zahájena 27. dubna 2015. (nový projekt)
 Dne 31. 3. byla ukončena výstava Diktatura versus naděje v klášteře v Zásmukách.
Výstava bude dále umístěna od 4. 5. v prostorách Galerie biskupství Hradec.
(opakovaný projekt)
 Probíhají přípravné práce na doprovodné výstavě ke konferenci VELEHRAD VÁS
VOLÁ! Vliv Helsinské deklarace na rozvoj aktivit církví ve středoevropském
prostoru, která proběhne ve dnech 10. – 12. června 2015 na Velehradě. (nový projekt)
 27. 2. – 31. 3. 2015, Martin Jindra, výstava Osobnosti Církve československé
(husitské), Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové
 5. 4. 2015, Martin Jindra, jednodenní výstava: 90 let Husova sboru ve Vodňanech
(1925-2015) ve spolupráci s Husovým sborem, Vodňany
Mezinárodní spolupráce
 Společně s organizací Post Bellum a Českým rozhlasem byla zahájena mezinárodní
spolupráce s polskou organizací Ośrodek Pamięć i Przyszłość s názvem Polský rok
1980 a československá reakce na něj. Projekt se bude zabývat polským stávkovým
hnutím a Operací Krkonoše, kterou v souvislosti s tím provedla Československá
lidová armáda. V průběhu roku 2015 bude natočeno 30 rozhovorů s pamětníky – 10 na
polské straně, 20 na české.


5. 2. - 13. 3. 2015, Petr Blažek, výstava: Jan Palach ´69, opětovné vytavení polské
verze výstavy, organizátoři Národní muzeum, FF UK, ÚSTR, ABS České centrum ve
Varšavě, Multikino Nowe Horyzonty, Wroclaw, Polsko, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-jan-palach-69#vratislav
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-jan-palach-69#vratislav,
http://www.janpalach.cz/cs/default/archiv/vystavauvod



19. 3. 2015, František Stárek, příspěvek Václav Havel a český underground
s projekcí filmů Františka Stárka z usedlosti Václava Havla na Hrádečku na
mezinárodním festivalu Týden českého filmu pořádaný nadací Olgy Havlové, Helvetia,
Ženeva, Švýcarsko,
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20. 3. 2015, Čeněk Pýcha, seminář Moc bezmocných v Československu v rámci
pilotování mezinárodního webového portálu, Poprad, Slovenská republiky,



26. 3. 2015, Petr Blažek, přednáška Hippies v Československu, České centrum ve
Varšavě,
(40
osob)
blíže
http://warsaw.czechcentres.cz/cs/program/detailakce/prednaska-dr-petra-blazka-o-hippies/

Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Vyšla revue Paměť a dějiny I/2015



Probíhá příprava odborného časopisu Securitas Imperii I/2015



Probíhá zlom katalogu publikací ÚSTR 2008 - 2015

Knižní publikace


Probíhají předtiskové korektury, příprava rejstříků a minitendr na tisk kolektivní
monografie Rok 1954 – 1962 v Československu



Probíhají předtiskové korektury a příprava rejstříků publikace F. Poláka na pobyt
v GULAGu (editorem A. Hradilek)



Probíhají předtiskové korektury a příprava rejstříků publikace JINDRA, M.: Česká
pravoslavná eparchie v letech 1938 – 1945



Probíhají přípravy vydání polského překladu publikace PAZDERKA, J.: Invaze
1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s IPN.



Probíhá překlad vydání publikace CENCKIEWICZ, S.: Anna Solidarność. Zycie i
dzialalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010). Překlad vyjde ve
spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator.



Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace HRADILEK, A.: Za vaši a
naši svobodu. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a sdružením
Memorial.



Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace PAZDERKA, J.: Invaze 1968.
Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a sdružením
Memorial.



Na základě finanční podpory Ministerstva kultury na překlad české literatury vzniká
rumunská, německá a francouzská mutace komiksové knihy Ještě jsme ve válce.
V současné době probíhají finální fáze překreslování do cizích jazyků, kniha bude
publikována formou elektronické aplikace v květnu 2015.
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V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými projekty 12 zaměstnanců:


Petr Blažek
 text: „Osudy dobrého vojáka Pavla Vošického“, Paměť a dějiny 1/2015,



Jan Cholínský
 text: „Stojíme u zdi. K českému hudebnímu undergroundu 80. let“, Paměť a
dějiny 1/2015,



Martin Jindra
 text: „Oběti heydrichiády – Václav Ornest“, Hlas pravoslaví 3/2015,
 text: „Oběti heydrichiády – Jan Sonnevend“ Hlas pravoslaví 4/2015,



Jan Kalous
 text: „Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti
major JUDr. Antonín Prchal mladší“, Paměť a dějiny 1/2015,



Petr Kopal
 text: „Film a historie – propaganda. O zkoumání fenoménu, který otřásl
(otřásá) světem, Paměť a dějiny 1/2015,



Ladislav Kudrna, František Stárek
 text: „Zásah, který změnil underground. Rudolfov 30. Březen 1974“, Paměť a
dějiny 1/2015,
 text: „Postupice, 4. Září 1974. První festival ´druhé´ kultury“, Fakta &
svědectví 4/2015,
 text: „Bojanovice, 21. února 1976. Druhý festival ´druhé´ kultury“, Fakta &
svědectví 5/2015,



Petr Mallota
 text: „Podplukovník SNB František Havlíček – život ve stínu nacistického a
komunistického teroru“ ve sborníku Města Klatovy: „Třetí odboj na Klatovsku
a Domažlicku“,



Petr Placák
 rozhovor: „Nezlobte se, vy neexistujete. Rozhovor s kapelníkem rockové
skupiny PPU Milanem ´Mejlou´ Hlavsou o jeho anabázi s StB“, Paměť a
dějiny 1/2015,
 dokument: „Soud za sto tisíc. Zamyšlení nad procesem s estébáky Prchalem a
spol.“, Paměť a dějiny 1/2015,
 recenze na publikaci: „Světy disentu. Charta 77, Plastic People of the Universe
a česká kultura za komunismu“ (BOLTON Jonathan), Paměť a dějiny 1/2015,



Pýcha Čeněk, Karina Hoření
 text: „Semináře pro učitele na Ukrajině a v Bělorusku“, Paměť a dějiny
1/2015,
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Libor Svoboda
 text: „Kurýr, nebo převaděč? Příběh Josefa Randáka, jednoho ze
zapomenutých účastníků protikomunistického odboje“, Paměť a dějiny 1/2015,



František Stárek
 text: „Na dočesné se kofola nepije“, Paměť a dějiny 1/2015,

Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (12. 3. – 14. 4. 2015)


Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu)
- Zvukový záznam 3. jednání Rady
- Informace o činnosti ÚSTR za období od 14. 2. do 11. 3. 2015
- návrh programu 4. jednání



Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace)
- Paměť a dějiny 1/2015



Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnichsluzebnich-cest
- 17.–20. prosince 2014, Ukrajina, Účast na seminářích pro ukrajinské historiky,
učitele a studenty
- 10.–13. listopadu 2014, Bulharsko, Aktívní účast na mezínárodní konferenci
Dealing wíth the Past whíle looking in the Future, příspěvek o práci Archivu
bezpečnostních složek
- 15.–18. října 2014, Slovensko, Underground v regionech: účast na festivalu
Génius loci
- 27. ledna 2015, Slovensko, Konzultace postupu projektu Historie v médiích/Média
v historii s pracovníky Ústavu pamět i národa v Bratislavě
- 12.–14. února 2015, Maďarsko,Účast na konferenci Cooperation and Conflicts
among the Security Services in the Soviet Bloc



Konference (http://www.ustrcr.cz/cs/konference)
- Československo v letech 1963–1967 ( České Budějovice, 20.–21. května 2015)
- Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské deklarace na rozvoj aktivit církví ve
středoevropském prostoru (Komplex poutního místa Velehrad, Zlínský kraj, Jižní
Morava, ČR, 10.–12. června 2015)



Přednášky a semináře (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr)
- 23. 4. 2015 od 17 hodin: Nečekaní hosté. Tzv. banderovci v poválečném
Československu v kontextu sovětizace střední Evropy
- 17. 4. Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti



Aktualně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne)
- Konference Československo v letech 1963–1967
- Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve
středoevropském prostoru
- Nominace na Cenu ARAS
- Výstava Ve znamení tří deklarací na Zámku Žďár nad Sázavou
- Otevření výstavy Praha objektivem tajné policie v Narvě
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Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovaniinformaci-dle-zakona-c-106-1999-sb)
- Na základě žádosti pana A.P. ze dne 16. 2. 2015 Ústav poskytl tyto informace:
o Odpověď USTR 155-2/2015
- Ústav žadateli A. P. na základě jeho žádostí z přelomu ledna a února 2015
poskytl následující informace:
o Odpověď USTR 89-3/2015
o Odpověď USTR 134-3/2015



Právní normy
- změna odkazů na http://portal.gov.cz



Volné pracovní pozice (http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice)
- Ředitel/ředitelka Odboru výzkumu a vzdělávání (zveřejněno 10. 3. 2015, platnost
do 30. 4. 2015)



Navštívili nás, navštívili jsme... (http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas)
- Kubánští aktivisté chtějí využít historické znalosti získané v ÚSTR k reformě
režimu na Kubě
- ÚSTR a ABS navštívili představitelé maďarského Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB)
Projekt Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava
(http://www.ustrcr.cz/cs/predstavitele-nacistickeho-represivniho-aparatu-protektoratucechy-a-morava)
- aktualizace plánované výstupy, výstupy projektu





Projekt Dějepis v 21. století http://www.dejepis21.cz/normalizace
- Soudobé dějiny online: kontrola 228 stránek, případná aktualize anotací, videí,
tágů



Organizační struktura (http://www.ustrcr.cz/cs/organizacni-struktura)
- změna k 1.4.2015 http://www.ustrcr.cz/cs/odbor-vyzkumu-vzdelavani,
http://www.ustrcr.cz/cs/organizacni-struktura-odbory#produkcni,
http://www.ustrcr.cz/cs/organizacni-struktura-odbory#provoz,
http://www.ustrcr.cz/cs/organizacni-struktura-odbory#kancelar,
http://www.ustrcr.cz/cs/kontakty

Ostatní
 Na portále Paměť národa byla publikována první svědectví z nového dokumentačního
projektu, který mapuje svědectví příslušníků či potomků české menšiny na území
Ruska pořízená v rámci projektu Příběhy českých krajanů na severním Kavkaze a
západní Sibiři, které zaznamenává a zpracovává tým studentů a dobrovolníků kolem
ruského bohemisty Sergeje Skorvida. Jedná se již o čtyřicátý první dokumentační
projekt využívající platformu Paměť národa.
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 18., 19. a 20. března 2015 (tři turnusy), Jaroslav Pinkas, exkurze studentů
Pedagogické fakulty UK za doprovodu Mgr. Hany Havlůjové, Ph.D. z PedF UK.
Zúčastnilo se celkem 37 studentů.


31. 3. – 1. 4. 2015, Jaroslav Pinkas, moderování a hodnocení bloku Svět médií a
sdělovacích prostředků na mezinárodní konferenci České, slovenské, československé
dějiny ve 20. století, FF Univerzita Hradec Králové

 Tereza Mašková, příprava projektu v rámci grantové výzvy NAKI,
 Petr Mallota, aktualizace biografických hesel: Jan Novák, Miroslav Jurča, Rudolf
Lenhart, František Mana, Jaromír Vrba, Karel Zámečník, Alois Šimara, Antonín
Janošík,
 Petr Blažek, účast v poradní komisi ministra kultury pro vytvoření památníku Jana
Palacha ve Všetatech, viz
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-movitehokulturniho-dedictvi/odbor-ochrany/odborne-poradni-organy--komise-odboru-201184/
 Petr Blažek, vedení facebookové stránky časopisu Paměť a dějiny, 993 fanoušků, 6
příspěvků ve sledovaném období, viz https://www.facebook.com/pametadejiny,
 Štěpán Černoušek, schválení dokumentárního cyklu Čechoslováci v Gulagu pro roky
2015-2016 Programovou radou ČT,
 27. 3. 2015, Jan Cholínský, zvýšení vzdělání – po úspěšné obhajobě rigorózní práce
byl rozhodnutím děkana FF Univerzity Pardubice prof. Petra Vorla udělen titul PhDr.
 Petr Kopal, odevzdání posudků na 6 seminárních prací pro soutěž Eustory pro
občanské sdružení PANT, viz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/eustory-2015-seblizi-do-finale/
 Jaroslav Najbert,tvorba a redakce obsahu nového webu projektu: Memoria Polička,
viz http://www.memoria.policka.org/
 13. 3. 2015, Milan Bárta, diskuze se studenty a hosty Gymnázia Jiřího Ortena na
téma zákazu komunistické strany,
Orální historie:


24. - 25. 3. 2015, Přemysl Fialka, Martin Jindra, natočeny rozhovory s pamětníky
(Jaroslava Michalcová, roč. 1929; Jarmila Bílková, roč. 1936; Věra Kunovská, roč.
1937; Jiřina Verostová, roč. 1927), vzpomínky na nacisty umučeného faráře Církve
československé husitské Rudolfa Babulu, Uherský Brod,
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Prezentace ÚSTR v médiích:


Pavel Zeman
 7. 4. 2015, vystoupení na ČT 24 na téma Útěk českých vězňů z Osvětimi, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studioct24/215411058060407/



Petr Blažek
 13. 3. 2015, vystoupení v pořadu o Vyšehradských jezdích: „Vyšehradští
jezdci“, Víkend, NOVA, viz
http://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-vysehradsti-jezdci.html
 23. 3. 2015, vystoupení v pořadu o Jaroslavu Fogralovi: „Film, který neshořel“,
Reportéři, ČT 1, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/305858-letjestraba-foglar-promluva-z-objeveneho-dokumentu
 3. 4. 2015, vystoupení v pořadu o Allenovi Ginsbergovi: „Zóna dotyku v zemi
Kvílení“, díl z cyklu Fenomén Undergroundu, viz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomenunderground/413235100221008-zona-dotyku-v-zemi-kvileni)
 4. 4. 2015, rozhovor o PTP: Necelá polovina z 3,5 tisíc žijících pétépáků
požádala o vládní příspěvek“, Události, ČT 1 a ČT 24, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/306930-necela-polovina-z-3-5-tisiczijicich-petepaku-pozadala-o-vladni-prispevek/
 5. 4. 2015, vystoupení v pořadu o Allenovi Ginsbergovi: „Zóna dotyku v zemi
Kvílení“, díl z cyklu Fenomén Undergroundu, viz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomenunderground/413235100221008-zona-dotyku-v-zemi-kvileni)
 8. 4. 2015, vystoupení v pořadu o Allenovi Ginsbergovi: „Zóna dotyku v zemi
Kvílení“, díl z cyklu Fenomén Undergroundu, viz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomenunderground/413235100221008-zona-dotyku-v-zemi-kvileni)
 10. 4. 2015, vystoupení v pořadu o Allenovi Ginsbergovi: „Zóna dotyku v zemi
Kvílení“, díl z cyklu Fenomén Undergroundu, viz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomenunderground/413235100221008-zona-dotyku-v-zemi-kvileni)



Štěpán Černoušek
 23. 3. 2015, příspěvek: „Virtuální prohlídka gulagu ve 3D nebude za trest“,
Události ČT1,



Jan Dvořák
 13. 4. 2015, vystoupení v pořadu Reportéři ČT: „Co s Koněvem?“, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporterict/215452801240014/obsah/393907-co-s-konevem



Jaroslav Čvančara
 23. 3. 2015, vystoupení v pořadu o Jaroslavu Fogralovi: „Film, který neshořel“,
Reportéři, ČT 1, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/305858-letjestraba-foglar-promluva-z-objeveneho-dokumentu
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Adam Hradilek
 14. 3. 2015, vystoupení ve Zpravodajství ČT 1 na téma České stopy
v otevřených sovětských archivech, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/215411000100314?index%5B0%5D=387425&x=64&y=20



Martin Tichý
 29. 3. 2015, rozhovor: „Třetí odboj na Klatovsku představuje nová publikace“,
Český rozhlas Plzeň, viz
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/treti-odboj-na-klatovskuprestavuje-nova-pulikace--1472193
 13. 4. 2015, rozhovor: „Připomínka Akce K“, ranní vysílání ČT 24,
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